L’abellerol

CASALS D’ESTIU A MAS MIQUEL
Aquest

estiu, engeguem uns

casals diferents: sota els arbres,
envoltats d’ocells i vora l’aigua.

On?
A Valls, a Mas Miquel i els seus
voltants.

Relacionar-nos amb el medi i entre
nosaltres ens fa més respectuosos.

Divertir-nos és una necessitat vital.
Aprendre plegats és una aventura

que no deixa a ningú indiferent.

Vine i comparteix amb nosaltres una experiència unica!

DATES I HORARIS

ACTIVITATS I OBJECTIUS

Els casals es realitzaran de
dilluns a divendres.

Volem despertar en els infants la curiositat per conèixer el
seu entorn proper, alhora que es relacionen amb altres nens
i nenes i desenvolupen hàbits de sostenibilitat i de treball en
equip. Tot plegat, d’una manera amena i divertida i vivencial.

Del 2 de juliol al 31 d’agost.
L’horari serà de 9 a 13:30,
amb servei d’acollida de 8 a 9 i de
13:30 a 14h.

La majoria d’activitats es realitzaran a l’aire lliure, a Mas
Miquel i el seu entorn, tot i que disposem d’un espai a cobert
per a deixar el material, realitzar-hi alguna activitat i
refugiar-nos en cas de pluja.

EDAT
Les activitats van dirigides a nens
i nenes de P3 a 6è de primària.
Depenent del nombre d’inscrits, es
realitzaran grups per edats, cadascun
d’ells a càrrec d’educadors de Cel Rogent.
Ens reservem el dret de suspendre
els grups que no arribin a un mínim
d’inscrits. En aquest cas, us avisaríem
amb prou antelació.

INSCRIPCIONS I PREUS
Les activitats s’esctructuren per setmanes. El termini d’inscripció
és fins a 15 dies abans de l’inici de cada setmana. Les places són
limitades i segons l’ordre d’inscripció.

Per formalitzar la inscripció cal:
Fer-nos arribar la butlleta adjunta o les seves dades mitjançant
correu electrònic (celrogent@celrogent.com), telefònicament al
977.600.895 o dur la butlleta personalment a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà.
Realitzar l’ingrés de l’import de les setmanes d’activitat.
L’ingrés s’ha de realitzar al número de compte:
2100 0753 12 0200030311 (La Caixa)
Cal que hi consti el nom del nen/a inscrit i les dates
d’inici i final en què participarà als casals.

REUNIO INFORMATIVA pels pares
Es realitzarà el dijous 14 de juny a les 8 del vespre a
l’Auditori de Mas Miquel.
És molt important la vostra assistència, per tal d’assabentarvos de la organització pràctica i de les activitats que
realitzarem, i poder resoldre els darrers dubtes.

Fer l’ingrés sense fer-nos arribar la butlleta o les dades

NO assegura la inscripció.

Preus:

75 € una setmana.
140 € dues setmanes.
Servei d’acollida: 5€ l’hora, fraccionables en períodes de mitja hora.

BUTLLETA D’INSCRIPCIO
Dades Personals:

Nom i cognoms:
Data de naixement:
Nom del pare, mare o tutor:
Telèfons de contacte:
Correu electrònic:
Adreça postal:
Població i codi postal:
Des del dia

de

Dates en que s’inscriu als casals:
fins al dia

de

Esteu interessats en el servei d’acollida?
En cas afirmatiu indiqueu horari:

CONTACTE
Cel Rogent Educació Ambiental

C/Hort dels Alls nº6, local 2 / Valls.
Tel: 977.600.895 // Correu-e: celrogent@celrogent.com

Col·labora:

Foto fons de portada:
Laura Gadea

Més de 30 anys d’experiència en el camp de l’educació ambiental.
Estem a la vostra disposició per qualsevol aclariment.

